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Nørre Nissum Borgerforening 

Referat for bestyrelsesmøde den 18. januar 2023  

Deltagere: Gitte P., Emil, Peter, Bente, Flemming, Gitte K. Afbud fra Mikael.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt. 

 

2. Siden sidst 

a) Der blev indsendt et rigtigt fint og grundigt høringssvar vedrørende skolestrukturen til Kommunen. 

Emil har kommunikeret med kommunaldirektøren flere gange, man lægger sig ikke fladt ned og 

accepterer kommunens håndtering om den ny skolestruktur. Emil orienterer om, hvad der gøres fra 

skolebestyrelsens side. Der blev talt mere om sagen og mulige træk efter afgørelsen. 

 

3. Juletræet på Midtpunktet er blevet fjernet. Henrik Damgren vil gerne donere et juletræ i 2023 

 

4. Vinterfest 

 Missionshuset og musik ved Michno, Foley og Skourup er booket.  

 Bente vil bestille mad hos Feriecenteret, hovedret og dessert. 

 Emil vil bestille drikkevarer hos Toelberg + sørge for kaffe, te, dug, mælk,  

 Dække bord fredag kl. 15 

 Der ønskes køkkenhjælp fra Seniorhøjskolen, Peter spørger efter dette. 

 

5. Generalforsamling 

 - Dato - den 21. februar kl. 19 vedtages 

 - Sted – det nye Musikhus foreslås, Emil spørger 

 - Dirigent – Henrik Damgren vil gerne 

 - På valg er Benthe, Flemming og Gitte Pedersen. 

  Peter nødsaget til at trække sig. 

  Benthe modtager ikke genvalg. Flemming og Gitte modtager genvalg. 

 - Modtager revisorer genvalg – Benthe spørger om de vil fortsætte. 

 - Evt. oplæg/trækplaster inden mødet – Gitte spørger Jane Mortensen, Kulturkonsulent 

 - Nyt vdr. Støttegruppe for Musik- og Kulturhuset – Emil kontakter dem. 

 

6. Regnskabet for 2022. 

 Kontingent er igen faldet, det foreslås at der kan komme en flyer med i GNIF-klubbladet til efteråret. 

 Underskud ca. 20.000 kroner pga. de valgte investeringer (madpakkehus og badebro). 
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7. Fastelavn 

Nyligt møde, spejder køber tønder, Flemming sidder i døren, Fastelavnsboller købes, GNIF, 

menighedsrådet og borgerforeningen deler overskuddet/underskuddet. QR- kode til mobilepay 

bestilles. Peter rundsender drejebogen fra sidst. 

 

8. Dialogmøde v. Frivillighuset den 8. marts 18.30 - 19.30 i Musik- og Kulturhuset. 

Er der en herfra som vil koordineret videre med Jørgen Krogh (evt. kaffe osv.). Arrangementet er booket 

hos Tina Gade. 

- Peter sætter Gitte P og Emil i kontakt med Jørgen Krogh, da han er udrejst ved mødet. 

- Emil og Gitte tager til mødet.  

 

9. Invitation fra Vej og Park til møde for at gøre status om opgavefordeling, fejl og mangler pga. udskiftning 

af medarbejdere og ønske om at samle trådene. 

- Peter kontakter dem og takker ja til et møde, emner er: 

o Vand som blokerer cykelstien ved Sejbjerg/Søndermarken og Borumvej. 

o Tømning af skraldespande på Midtpunktet. 

o Busskur ved Midtpunktet og/eller Musik- og Kulturhuset. 

 

10. Er der nye tilflyttere som skal modtage velkomstbrev? 

- Sejbjerg 2 – muligvis udlejet? 

- En mere på sejbjerg 

- Ringvejen – Sanne og Lasse – Gitte K  

- Om velkomstbrev skal fortsat uddeles, tages op til revision efter generalforsamling. 

 

11. Dato for næste møde 

- Generalforsamling d. 21. februar kl. 19 – bestyrelsen mødes kl. 18.15. 

 

12. Eventuelt. 

- Jane Brokholm Mortensen inviterer Borgerforeningen til at samarbejde om et arrangement den 6. 

juni vedrørende kunst i byen og skolebørnene, se e-mailen. Videre planlægning til foråret. 

 

Andre projekter i 2023 (blot til orientering og som huskeliste) 

- Madpakkehuset på Midtpunktet, klargøring af pladsen og opsætning. 

o Jørgen O har givet tilbud om klargøring og lægning af fliser 

- Færdiggørelse af Landsbycaminoen. Møde på mandag – Gitte P deltager 

- Evt. projekt med drænarbejde i Sandholmdalen, forslag om ansøgning til fond fra Pernille Jepsen. 
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o Måske samarbejde med dem om projekt. 

- Badebroen – resterende halvdele af trædækket skal skiftes ved opsætning. 

- Evt. køb af hoppeborg, som kan stilles op til specielle lejligheder. 

- Generelt forsikring af diverse steder – på eget ansvar skilte – bestyrelsesansvar. 

- Der skal ikke længere søges spiritusbevilling. 


